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2020. április 30.-i 

70. számú HATÁROZAT 

Az egy közigazgatási területi egységnek, az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti 

Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020.04.24.-i 10700. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóság Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulásnak az 

Alapító okiratának és a Statútumának a módosítására vonatkozó 280/07.08.2019. sz. kérését, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 9464/08.04.2020. sz. alatt itattak és a Tóhát község Helyi 

tanácsának a 2020.02.19.-i 11. sz. Határozatát, 

Betartva, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közhasznú közösségi 

szolgáltatásoknak az 51/2006. sz. Törvény 8. cikkely (3) bekezdés ”c” betű, valamint az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a vízellátási és kanalizálási szolgáltatásra vonatkozó 

241/2006. sz. Törvény 10. cikkely (2) bekezdés és 12. cikkely (1) bekezdés ”d” betű előírásait, 

Tekintettel, az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás Statútumának 13. 

cikkely előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, megerősítve az (5) bekezdés „m” 

betű és a 175. cikkely által, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros megyei Tóhát község csatlakozását, az „AQUA INVEST MUREȘ” 

Közösségek Közötti Fejlesztési Társuláshoz. 

2. cikkely Megbízza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanács Elnökét, aki a Társulás 

Közgyűlésében Maros Megyét képviseli, hogy az 1. cikkely értelmében szavazzon és, hogy aláírja a 

Társulás Statútumát módosító kiegészítő okiratot. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik Tóhát Községnek, a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának és a Gazdasági Igazgatóságának, illetve az 

AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulásnak, amelyek felelni fognak a 

végrehajtásáért. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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10700/24.04.2020. sz.  

IX/B/1 akta 

 

 

 

Jóváhagyási beszámoló 

Az egy közigazgatási területi egységnek, az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti 

Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az „AQUA INVEST MUREȘ” Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás (Társulás), 2008. április 

7.-én volt létrehozva, az ivóvíz és kanalizálási szolgáltatás közös ügykezelésének céljából, az ehhez 

a szolgáltatáshoz tartozó, a közigazgatási területi-egységek köztulajdonában levő hálózatoknak a 

közös működtetésére, valamint egyes zonális vagy regionális érdekű közberuházási terveknek a 

kivitelezésére, amely jelenleg 95 tagot számlál. 

A Társulásnak a létrehozásának az alapját, a területén levő tag közigazgatási területi egységek 

lakóinak az érdeke képezi, a vízellátási és kanalizálási szolgáltatás minőségének a javulására 

vonatkozóan, valamint ehhez a szolgáltatáshoz tartozó beruházásoknak a finanszírozásához az 

alapoknak a megpályázási kapacitásának a növelése. 

A Társulás, a közigazgatási területi-egységek nevébe és érdekébe, a kapott mandátum alapján, 

azoknak a hatásköreiket és előjogaikat, jogaikat és kötelezettségeiket gyakorolja. 

A Maros megyei Tóhát Község kérte a Társuláshoz való csatlakozását, a következő 

megfontolásokból: a közigazgatási területi egység rajta van a Maros megyei ivóvíz és használt víz 

infrastruktúrának a kibővítésére és feljavítására vonatkozó Mester Terv beruházásainak az 

elsőbbséget élvezőinek a listáján. 

A Tóhát Község Helyi Tanácsának a 2020.02.19.-i 11. sz. Határözatával jóváhagyták az AQUA 

INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozást. 

A Társulás Statútumának 4. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, a kinyilatkoztatott cél a tag 

közigazgatási területi-egységek hatáskörébe eső ivóvíz ellátási és kanalizálási szolgáltatás közös 

szabályozása, létrehozása, megszervezése, finanszírozása, működtetése, felügyelése és ügyintézése, 

valamint egyes zonális vagy regionális érdekű közberuházási terveknek a kivitelezése, amelyeknek 

a rendeltetésük a Szolgáltatáshoz tartozó közszolgáltatási rendszereknek, esetenkénti létrehozása, 

modernizálása és/vagy fejlesztése, a Szolgáltatásnak a fejlesztési stratégiájának az alapján. 

A Társulás Statútumának 13. cikkely szerint ”A Társulásnak fogadhat új tagokat, az összes 

társulónak a beleegyezésével és a jelen statútumhoz egy kiegészítő okiratnak a csatolásával, 

amellyel az új tagok fel vannak sorolva a statútumnak a preambulumában”. 

Bármely közigazgatási területi egység, amely a Társulásnak a tagja lesz, elfogadják teljes egészébe 

a Statútumnak az előírásait és átruházza a Szolgálatnak az ügykezelését a működtetőnek, a 

megbízói szerződéshez csatolt kiegészítő okirattal, amelyet a Társulás aláír az illető közigazgatási 

területi egység nevébe és részére. 



A fennebbiek értelmébe, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási törvénykönyvre 

vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”d” betű 

előírásainak értelmében, megerősítve az (5) bekezdés ”m” betűvel, alávetjük megvitatásra és 

jóváhagyásra ezt a határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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